Športový klub Koryo
Čiližská 22, 821 07 Bratislava

STANOVY
Článok 1
Názov a sídlo
1.

Športový klub Koryo, (ďalej len „Klub“) je podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným telovýchovným združením
občanov – fyzických osôb a právnických osôb, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú
záujmovú športovú činnosť v kórejskom bojovom umení Taekwon-Do, iných
bojových umení, aerobiku ( kickbox aerobik, bodyforming, tanečný aerobik, Zumba,
Taebo), fitnes, strečing a joga.

2.

Klub je právnickou osobou.

3.

Politická činnosť v klube je neprípustná.

4.

Sídlo klubu je: Čiližská 22, 821 07 Bratislava

Článok 2
Účel činnosti
1.

Účelom činnosti klubu je podporovať a starať sa o rozvoj telesnej kultúry občanov
a rozvoj kórejského bojového umenia – Taekwon-Do, aerobiku, fitnes, strečingu a
jogy na Slovensku.

2.

Organizovať tréningy, školenia, súťaže a exhibície týkajúce sa kórejského bojového
umenia Taekwon-Do, aerobiku, fitnes, strečingu jogy.

3.

Podporovať záujem detí a mládeže v oblasti Taekwon-Do, aerobiku, fitnes strečingu
a jogy.

4.

Zastupovať záujmy klubu na Slovensku i v zahraničí.

5.

Spolupracovať s inými telovýchovnými a športovými združeniami, s obecnými a
štátnymi orgánmi na území SR.
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Článok 3
Záväznosť stanov a uznesení klubu
1.

Právoplatné uznesenia a rozhodnutia orgánov klubu vydané v rámci ich právomocí a
kompetencie sú pre všetkých členov záväzné.

2.

Za porušenie stanov klubu sa voči jednotlivcovi prijímajú disciplinárne opatrenia.

Článok 4
Členstvo
1.

Klub má riadnych a čestných členov. Členom združenia sú fyzické osoby a právnické
osoby.

2.

Riadnymi členmi sú cvičenci, cvičitelia, tréneri a fanúšikovia klubu. Členstvo v Klube
vzniká prijatím člena výborom na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo.

3.

Neplnoletí (do 18. roku života) sa môžu stať členom iba na základe prihlášky
podpísanej ich zákonnými zástupcami.

4.

Riadnym členom sa môže stať každý občan bez rozdielu politického presvedčenia i
príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia i veku, ak súhlasí so stanovami klubu.
O prijatí nových členov rozhoduje výbor klubu.

5.

Za čestných členov môžu byť členskou schôdzou zvolené osoby, ktoré sa osobitne
zaslúžia o rozvoj klubu.

6.

Členstvo zaniká vystúpením na vlastnú žiadosť, vylúčením za závažné previnenie
nezlučiteľné s členstvom v klube alebo úmrtím člena.

Článok 5
Práva a povinnosti členov
1.

Člen má právo


zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub alebo záujmov na činnosti klubu,
ako i rôznych akcií usporiadaných klubom



zúčastňovať sa členských schôdzí



zúčastňovať sa rokovaní orgánov klubu, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť



dávať podnety, návrhy, sťažnosti a pripomienky a požadovať na ne odpoveď



voliť a byť volený do orgánov klubu, podmienkou byť volený do funkcie klubu
je odbornosť, kvalifikácia a vek nad 18 rokov.
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2.

Člen má povinnosť


dodržiavať stanovy klubu a na ich základe vydané vnútorné predpisy, plniť úlohy
uložené členskou schôdzou alebo výborom klubu, dodržiavať disciplínu



podieľať sa na činnosti klubu a riadne vykonávať všetky prijaté funkcie



rešpektovať práva a povinnosti ostatných členov



chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok klubu



riadne a včas platiť členské príspevky a poplatky, ktoré schváli členská schôdza
Článok 6
Orgány klubu

1.

2.

Orgánmi klubu sú:


členská schôdza



výbor



predseda



revízor

Orgány klubu zodpovedajú za svoju činnosť:


členská schôdza riadnym členom klubu



výbor členskej schôdzi



predseda členskej schôdzi



revízor členskej schôdzi

Článok 7
Členská schôdza
1.

Najvyšším orgánom klubu je členská schôdza, ktorá sa koná 1-krát za rok.

2.

Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

3.

Uznesenie členskej schôdze je platné ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných
členov.

4.

Členská schôdza prerokúva všetky základné otázky o činnosti klubu, najmä


schvaľuje stanovy, názov klubu a jeho symboliku



prerokúva správu o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie



schvaľuje plán činnosti a návrh rozpočtu na ďalšie obdobie



volí a odvoláva členov výboru, predsedu klubu a revízora
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je oprávnená požadovať od orgánov klubu predloženie podkladových materiálov
a účtovných dokladov za účelom zisťovania stavu a spôsobu hospodárenia



schvaľuje správu o činnosti, hospodárení a kontrolnej činnosti



je oprávnená zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie výboru, ak je v rozpore s platnými
predpismi a ustanoveniami klubu



je odvolávacím orgánom v disciplinárnom konaní



prerokúva a rozhoduje o návrhoch členov klubu

5.

Mimoriadnu členskú schôdzu je výbor povinný zvolať, ak ho o to písomne požiada
väčšina členov.

6.

Termín a miesto konania členskej schôdze stanoví výbor a oznámi ho členom vopred.

Článok 8
Výbor
1.

Výbor je výkonným a riadiacim orgánom medzi členskými schôdzami. Rozhoduje o
členských otázkach, ktoré stanovami nie sú vyhradené členskej schôdzi.

2.

Výbor je zložený z troch členov (predseda, podpredseda a hospodár). Funkčné
obdobie výboru je 3 roky.

3.

Štatutárnym zástupcom klubu je predseda, ktorý v mene Klubu koná a podpisuje
samostatne. Na zastupovanie klubu môže predseda splnomocniť i ďalších členov
klubu.

4.

Výbor najmä:


prerokúva rozpočet a schvaľuje účtovnú uzávierku



prerokúva a uzaviera dohody s inými organizáciami



na návrh predsedu rozhoduje o personálnych a platových otázkach



podáva odvolania proti rozhodnutiam iných orgánov



organizuje podnikateľskú a inú dovolenú činnosť, riadi vedľajšiu hospodársku
činnosť

5.

Výbor zasadá podľa potreby.

6.

Výbor je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov výboru.
Uznesenie je platné ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov výboru.

7.

Vydáva pokyny, nariadenia a predpisy záväzné pre všetkých členov.
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Článok 9
Hospodárenie
1.

Klub hospodári na základe schváleného rozpočtu na kalendárny rok. Bezprostredným
spracovaním finančných záležitostí je poverený hospodár.

2.

Príjmy klubu tvoria najmä:

3.



členské príspevky



dotácie, dary, sponzorské príspevky a časti dane od fyzických a právnických
osôb



z vlastnej podnikateľskej činnosti, reklamnej činnosti, zo vstupného



výnosy športových akcií, súťaži a seminárov



z vkladov v peňažných ústavoch

Príjmy klubu sa môžu použiť výlučne na činnosť klubu.

Článok 10
Kontrola

1. Kontrolnú činnosť v klube vykonáva revízor.
2. Revízora volí členská schôdza.
3. Kontrolu vykonáva podľa plánu práce alebo operatívne, ale vždy po účtovnej uzávierke
príslušného daňového obdobia pred podaním daňového priznania klubu.
4. Revízor kontroluje hospodárenie klubu, upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia
na ich odstránenia, kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.
5. Funkčné obdobie revízora je 3 roky.

Článok 11
Zánik klubu
1.

2.

Klub zaniká:


zlúčením s iným združením



zrušením

O zániku klubu rozhoduje výlučne členská schôdza, ktorá zároveň určí, akým
spôsobom sa naloží s majetkom klubu, určí likvidátora, prípadne likvidačnú komisiu.
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3.

Likvidátor po skončení likvidácie zostaví účtovnú uzávierku a predloží ju na
schválenie likvidačnej komisii.

4.

Rozhodnutím likvidačnej komisie o schválení účtovnej uzávierky zaniká klub ako
samostatné telovýchovné občianske združenie.

5.

Zánik klubu oznámi likvidátor do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra
SR

Článok 12
Záverečné ustanovenia
1.

Záväzný výklad týchto stanov náleží výboru klubu.

2.

Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto stanovách a iných
dokumentoch a základných predpisoch, rozhoduje výbor.

3.

Tieto stanovy boli schválené na členskej schôdzi klubu dňa 09.08.2010.
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